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197 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 197  
1.11.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
198 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 198  
1.11.2021 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. 
 
Keskustelun aikana Marita Huhmarsalo esitti lisäpykälää, jossa käsiteltäisiin selkeä 
ohjeistus viranhaltijoille kunnan saatavien osalta.  Ehdotusta ei kannatettu, joten se 
raukesi. 

  
Päätös: Pohjaehdotus hyväksyttiin. 

 

199 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 199  
1.11.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jani Takamaa ja Marita Huhmarsalo. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani Takamaa ja Marita Huhmarsalo. 
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200 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2022 

Khall § 200 
1.11.2021 

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tulovero-
prosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras-
kuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sa-
dasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuo-
den tuloveroprosentin. Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve-
roprosentista sekä muiden verojen perusteista.  
 
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin 
arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arki-
päivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Kunnan tulovero-
prosentti ja kiinteistöveroprosentit 2022 ilmoitetaan sähköisesti 17.11.2021 men-
nessä. 
 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. On syytä huo-
mioida, että vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 
tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosent-
tejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veropro-
senttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman 
mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 % -yksiköllä. Lopullinen leikattava pro-
senttiosuus selviää keväällä 2022. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan pro-
sentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2022 kiinteistö-
veroprosenttivälit ovat samat kuin vuonna 2021: 
        
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 % 
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 % 
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 

% 
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 % 
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %  
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 

2,00–6,00 %  
 

Evijärven kunnan kuluvan vuoden 2021 talousarvio on 100 200 euroa ylijäämäinen. 
Elokuun lopun tilanteessa vuosi on toteutunut noin 590 t€ euroa talousarviota parem-
min. Verotuloja on kertynyt noin 556 000 euroa arvioitua enemmän. Elokuun lopun 
tilanteesta tehdyn arvion mukaan tilinpäätöksestä muodostuu talousarvion mukainen 
tai sitä parempi ylijäämäinen tulos loppuvuoden toteumasta riippuen. 

 
Kunnanhallituksen hyväksymässä tulevan vuoden talousarvion laadintaohjeissa ta-
lousarvion laadintatavoitteiksi on asetettu: 
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- Tavoitteena on pitää kunnan talous tasapainoisena koko suunnittelukauden ja 
saavuttaa ylijäämäinen tulos. 

- Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan aiemmin tehty talouden 
tasapainottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2022 valmistel-
laan realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

- Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2022 pois lukien henkilöstömenot on 0 
%. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 % sekä huo-
mioidaan eläkemaksut. Lisäksi henkilöstömenoissa korottavasti huomioidaan 
kiinteistöpäivystyksen organisointimuutoksen vaikutus teknisen toimen henki-
löstömenoihin. Vastaava näkyy vähennyksenä ostopalveluissa. 

 
Vuoden 2022 taloussuunnitelmassa vuosikate on 750 900 € ja tilikauden tulos on - 56 
600 € alijäämäinen.   

 
Tuloja kertyy tämän hetken ennusteiden mukaan vuonna 2022 enemmän kuin kulu-
vana vuonna. Toimintatuottoja arvioidaan taloussuunnitelmassa kertyvän noin 48 t€ 
kuluvaa vuotta vähemmän. 
 
Kuntaliiton tekemät verotulo- ja valtionosuusennusteet näyttävät tämän vuoden to-
teumaa paremmilta. Tuorein syyskuun verotuloennuste arvioi Evijärvelle kertyvän 
vuonna 2022 nykyisillä prosenteilla verotuloja 8,773 M€, mikä on noin 272 t€ talous-
suunnitelmassa arvioitua enemmän. 

 
Viimeisin lokakuun (5.10.2021) Kuntaliiton valtionosuusennuste 2022 arvioi Evijärven 
valtionosuuksiksi 9,920 M€. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2022 valtionosuuksia on 
arvioitu 9,525 M€. Valtionosuuksia kertyy tuoreimman lokakuun ennusteen mukaan 
395 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  

 
Talousarvion suurimmat tuloerät: verotulot ja valtionosuudet ovat taloussuunnitel-
massa vuodelle 2022 yhteensä 18,026 M€. Viimeisimmät ennusteet ovat yhteensä 
18,693 M€ eli ennusteet ovat yhteensä 667 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  
 
Sijoitustoiminnan tuottoja näyttää tällä hetkellä kunnan sijoituksista kertyvän vuonna 
2021 budjetoitua enemmän. Sijoitustoiminnan tuottoja on budjetoitu kuluvan vuoden 
talousarvioon noin 138 700 € ja vuoden 2022 taloussuunnitelmaan 409 t€. Vuoden 
2022 sijoitustoiminnan tuotot ovat varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioituna noin 
200 t€.  
 
Taloussuunnitelmaan kirjatut tulot eivät kattaisi arvioituja menoja vuonna 2022. Pa-
rantuneiden verotulo- ja valtionosuusennusteiden ansiosta vuoden 2022 tilinpäätös 
ollaan saamassa tasapainoon, jopa hieman ylijäämäiseksi. Menoista henkilöstökului-
hin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joista seuraa arviolta 2,0 % nousu 
henkilöstökuluihin. 
 
Tämänhetkinen talousarvioluonnos on tilikauden tuloksen osalta noin 200 t€ ylijää-
mäinen. Ensi vuoden poistot tarkentuvat vielä tänä ja ensi vuonna valmistuvien inves-
tointien mukaiseksi. Lisäksi vuoden 2022 talousarviossa on varauduttava Evijärven 
säännöstelyluvan muutoksesta aiheutuvien vettymisvahinkojen korvaamiseen. Tä-
män hetken tietojen ja valmistelunäkymien mukaan tasapainoisen, jopa hieman yli-
jäämäisen talousarvion laatiminen nykyisessä taloustilanteessa on realistista nykyi-
sillä veroprosenteilla. 
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Suunnitelmavuosien osalta oman haasteensa talouden arviointiin tuo Sote-uudistuk-
sen toteutuminen ja hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta mm. tu-
loveroprosenttien leikkauksen määrä täsmentyy vuoden 2022 aikana. Omalla toimin-
nalla pitää pyrkiä varautumaan epävarman yleisen taloustilanteen vaikutuksiin kun-
taan. 

 
Kunnallisveroja on Evijärvellä nostettu vuonna 2007 0,5 %-yksikköä 20,0 prosenttiin, 
vuonna 2010 1 %-yksikön 21,0 prosenttiin ja vuonna 2014 0,5 %-yksikköä 21,5 pro-
senttiin. Vuodesta 2021 lähtien veroprosentti on ollut 22,5 %. 
 
Evijärven tällä hetkellä voimassa olevat veroprosentit ovat: 

• Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 

• Kiinteistöveroprosentit  
o yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
o vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
o muu asuinrakennus   1,15 % 
o voimalaitokset  3,10 % 
o yleishyödylliset yhteisöt   0,00 % 

 
Ehdotuksen mukaan kunnallisvero ja kiinteistöverot pidetään nykyisellään. Talousar-
vion jatkovalmistelussa huomioidaan sekä tulojen, että menojen kehitys niin, että saa-
daan aikaan realistinen tasapainoinen talousarvio vuodelle 2022.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto mää-
rittelee vuoden 2022 veroprosentit seuraavasti: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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201 § TALOUSARVION 2022 INVESTOINTIOSA 

Tekla § 71 
25.10.2021 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 

2022 ja suunnitelma vuosille 2023 ja 2024. Investointiohjelmaluonnos on esitelty val-
tuuston iltakoulussa 14.10.2021. 

 
 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2022 ja suunnitelma vuosille 2023 ja 2024 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei oteta 
teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 201 
1.11.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista 
päätetään veroprosenteista päättämisen yhteydessä. Talousarvion investointiohjel-
man tulee perustua kuntastrategiaan. 

 
Investointeina käsitellään hankkeet ja hankinnat, joiden suuruus on vähintään 10 t€ 
euroa (alv 0 %). Investoinneissa huomioidaan taloussuunnitelman investointiosassa 
suunnitellut hankkeet ja hankinnat. Investoinnit käsitellään käyttötaloudesta erillisinä. 
Investointiosa sisältää investointihankkeiden määrärahat ja tuloarviot jaksotettuna ka-
lenterivuosille arvioidun määrärahan käytön ja tulokertymän mukaan. Investointiohjel-
maan kirjatuille investoinneille tulee olla tarve ja peruste. Investointeja suunnitelta-
essa tulee kiinnittää huomiota investoinnista aiheutuviin tuleviin käyttötalousmenoi-
hin. 
 
Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen tarkistetaan ennen investointi-
osan viemistä valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli investointihankkeita ei ehditä saattaa 
valmiiksi ja kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä, investointihanke voidaan 
huomioida seuraavan vuoden talousarvioehdotuksessa.  

  
Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 25.10.2021 § 71.  

 Liitteenä on teknisen lautakunnan käsittelemä Investointiohjelma 2022–2024. 
  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen investointiosan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023 - 
2024. 

  
Keskustelun aikana Marita Huhmarsalo ehdotti, että suunnitelmavuodelta 2023 pois-
tetaan varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen lisärakentaminen.  Ehdotusta ei kan-
natettu, joten se raukesi. 

 
Päätös: Pohjaehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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202 § ERON MYÖNTÄMINEN TERHI KULTALAHDELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN 
JÄSENYYDESTÄ 

Khall § 202 
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Terhi Kultalahti on jättänyt 18.10.2021 sähköpostilla irtisanoutumisilmoituksen tarkas-
tuslautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä.  Syynä ovat henkilökohtaiset syyt, eli 
kieltäytymisperuste luottamuspaikan ja työn yhteensovittamisen vuoksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntä-
mistä Terhi Kultalahdelle tarkastuslautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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203 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA ERONNEEN 
JÄSENEN TILALLE 

Khall § 203 
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Terhi Kultalahti on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 
 

Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 

 
 Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 

1) kunnanhallituksen jäsen; 
2) pormestari ja apulaispormestari; 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apu-
laispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettu läheinen; 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan mää-
räysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419) 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

L:lla 419/2021 muutettu 4 kohta tulee voimaan 1.8.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu: 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal-
veluksessa; 
 

Hallintosäännön 49:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista val-
tuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. 

  
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan Terhi Kultalahden tilalle jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
  

  

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a21.5.2021-419
https://finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210419
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204 § ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKO-
JEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2022 ALUEVAALEISSA 

Khall § 204  
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys 
(HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskevalainsäädäntö tulee osit-
tain voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, 
joista jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla. 
 
Hyvinvointialueet luetellaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointakoskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
(616/2021) 7 §:ssä. Kuhunkin hyvinvointialueeseen kuuluvat kunnat käyvät ilmi sa-
man lain 6 ja 7 §:stä.  
 
Aluevaltuustoista säädetään hyvinvointialuelain (611/2021) 23 §:ssä. Aluevaltuuston 
vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Aluevaalit 
ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja niissä on yhtäläinen äänioikeus. Lain 24 
§:ssä säädetään aluevaltuuston koosta ja sen määräytymisestä, 25 §:ssä varavaltuu-
tetuista, 28 §:ssä äänioikeudesta aluevaaleissa sekä 76 ja 77 §:ssä vaalikelpoisuu-
desta.  
 
Aluevaaleja koskevat säännökset on lisätty vaalilakiin (714/1998) vaalilain muutok-
sella (649/2021). 
 
Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien 
kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Edellä mainitun sote-uudistuksen toi-
meenpano ja voimaanpanolain 16 §:ssä kuitenkin säädetään, että ensimmäiset alue-
vaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaa-
leissa valitun aluevaltuuston toimikausialkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 lop-
puun. 
 
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaali-
päivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin, siten että paikat voidaan merkitä oikeusmi-
nisteriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 5.11.2021 mennessä. 
 
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tar-
peen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueidenkoosta taikka asukas-
määrästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista määrää val-
tuusto. Vuoden 2022 vaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voi-
maan 1.1.2022 ja joka perustuu kuntien 31.8.2021 mennessä Digi- ja väestötietovi-
rastolle ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin.  Evijärven osalta ei äänestysalu-
eissa ole ilmoitettu muutoksia 31.8.2021. 
 
Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään on kunnanhallituksen otettava huo-
mioon Oikeusministeriön kirjeen 30.6.2021 Liitteessä 1 (kohta 1) mainitut näkökoh-
dat. Oikeusministeriön kirje on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa: 
 

1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3 
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2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3: 
a. 12. – 14.1. klo 9.00 – 15.00 
b. 15. – 16.1. klo 12.00 – 15.00 
c. 17. – 18.1. klo 9.00 – 17.00 

3. laitosäänestys toimitetaan Antinrinteen palvelukeskuksessa vaalitoimikunnan 
erikseen ilmoittamana ajankohtana. 

 
Merkittiin, että Esko Ahonen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi). 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi


EVIJÄRVEN KUNTA 1.11.2021 314 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

205 § VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA VUODEN 2022 ALUEVAALEISSA 

Khall § 205   
1.11.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä ää-
nestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  

 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
 
Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2momentin 
sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolu-
eet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimi-
kuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.  Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. päättää asettaa vuoden 2022 aluevaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme, 

3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun 
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Merkittiin, että Esko Ahonen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi). 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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206 § KYLIEN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖN KOHDENTAMINEN YHDISTYSTEN KO-
RONATUEKSI 

Khall § 206   
1.11.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kylien kehittämisraha perustettiin Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
vuonna 2017.Kylien kehittämisrahalla on tuettu evijärveläisten yhdistysten kehittämis-
hankkeiden ja tapahtumien toteuttamista. 
 
Vuoden 2021 kylien kehittämisrahaa on jaettu yhdistyksille kunnanhallituksessa ke-
väällä (KH § 67, 25.4.2021) ja syksyllä (KH § 188, 4.10.2021) Kylien kehittämisrahaa 
2021 jäi jakamatta talousarvioon varatusta (30 000 €) summasta 14 052,50 €.   
 
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on aiheuttanut monen yhdistyksen tulo-
virran hiipumisen, mikä on vaikeuttanut monen yhdistyksen selviämistä kiinteiden 
kustannusten hoitamisessa. Lisäksi tulovirtojen puuttuessa yhdistyksillä ei ole ollut 
mahdollista toteuttaa kehittämishankkeita ja vuoden 2021 kehittämisrahaa ei haettu 
aikaisempien vuosien aktiivisuudella. 
 
Evijärven kunta kohdensi vuodelle 2020 budjetoidun kylien kehittämisrahan jäljellä 
olevan osan evijärveläisille yhdistyksille koronaviruksen aiheuttaman akuutin talou-
dellisen tilanteen helpottamiseksi. (KH § 205, 23.11.2020) Tuki oli tarkoitettu ko-
ronaepidemian vuoksi erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien yhdistys-
ten toiminnan jatkumisen auttamiseksi. 
 
Jakamatta jääneen kylien kehittämisrahan 2021 kohdentaminen yhdistysten ko-
ronatueksi on perusteltua pandemiatilanteen edelleen haitatessa yhdistysten varain-
hankintaa.  
 
Hakuaika yhdistysten koronatuen hakemiselle on 2.11. – 22.11.2021. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta yhdistysten koronatueksi ilmoitetaan kun-
nan www- ja facebook-sivuilla sekä Järviseudun Sanomissa. 
 
Tarkemmat hakukriteerit on esitetty liitteenä olevassa hakulomakkeessa.  

 
 Hakulomake on liitteenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää  
1. avata haun koronatuesta evijärveläisille yhdistyksille hakulomakkeen ehtojen mu-

kaisesti  
2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään päätökset avustuksen myöntämisestä yhdis-

tykselle. Tukisummien suuruutta korotetaan tai vähennetään hakemusten koko-
naissumman mukaisesti vastaamaan avustukseen varattua määrärahaa. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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207 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINTASUUNNI-
TELMASTA SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2022 JA TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA VUOSILLE 2023 – 2024 

Khall § 207 
1.11.2021  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 27.9.2021 käsitellyt 
alustavasti vuoden 2022 talousarvioehdotusta ja siihen sisältyvää toimintasuunnitel-
maa sekä talousarvioehdotusta vuosille 2023 - 2024. 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy-
väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun-
takonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-
deksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja-suunni-
telmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman ta-
sapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kerty-
väksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään 
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lu-
kien. Tässä ajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen ker-
tynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpi-
teistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio 
voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on 
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitus osa.  

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.  

Kaikkea edellä esitettyä sovelletaan myös kuntayhtymiin.  

Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaan: Talousarviota ja taloussuunnitel-
maa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kun-
tayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan vuoden talousarvioehdotus on toimi-
tettava jäsenkunnille 15.10. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 
31.12. mennessä.  

Liiton toimintasuunnitelma on laadittu liiton strategisten tavoitteiden pohjalle. Tavoit-
teita toteutetaan neljän vastuualueen toiminnan kautta yhteistyönä, hyödyntäen tee-
makohtaista tiimityöskentelyä. Vastuualueina toimivat aluekehitys, maakuntasuunnit-
telu, johtaminen ja strateginen yhteistyö sekä hallintopalvelut. Talousarvio laaditaan 
yhtenä kokonaisuutena, ja valtuusto hyväksyy liiton tulot ja menot yhtenä kokonaisuu-
tena.  
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Budjettitalouden ulkopuolella liitto toimii välittävänä toimijana EU:n eri rahastojen ja 
useiden kansallisten rahoitusinstrumenttien osalta.  

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 talousarvion toimintamenot ovat 3 283 277 eu-
roaja toimintatulot ovat 3 070 825 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen 
vuosikatteeltaan -211.452 euroa alijäämäinen.  

Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2021 tasossa, jolloin niiden yhteissum-
maksi muodostuu 2.800.135 euroa.  

Talousarvioehdotus ei sisällä investointeja, joten investointiosaa ei ole laadittu.  

Maakuntahallitus päätti 27.9.2021 hyväksyä alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi 
Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 
2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024. Maakuntahallitus päätti toimittaa 
liiton talousarvioehdotuksen ja talousarviosuunnitelman vuodelle 2022 sekä talous-
suunnitelman vuosille 2023 - 2024 perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille ja va-
rata niille tilaisuuden 5.11.2021 mennessä tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Lisäksi maakuntahallitus oikeutti liiton toimiston vielä tarvittaessa te-
kemään teknisiä täydennyksiä ja korjauksia em. asiakirjoihin. 

Talouteen liittyvien kannanottojen lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo jäsenkunnil-
taan näkemyksiä liiton strategisista painopisteistä talousarviovuonna. Liiton toi-
mialaankuuluvien asioiden osalta toivotaan myös yleisempiä kannanottoja lähitulevai-
suuden tärkeimmistä kehittämiskohteista ja -tehtävistä. 

Evijärven kunnan maksuosuus on 32 257 euroa, mikä on 12 euroa (0,04 %)kuluvan 
vuoden maksuosuutta suurempi. 
 
Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö ja talousarvio- ja toi-
mintasuunnitelma 2021 sekä taloussuunnitelma 2022 – 2023. 

 
Mahdolliset esitykset ja kannanotot on pyydetty toimittamaan Etelä-Pohjanmaan liit-
toon viimeistään pe 5.11.2021 osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus päättää kannanottonaan esittää 
lähitulevaisuuden tärkeimpiin kehittämiskohteisiin ja –tehtäviin: 
  
Strategisten tavoitteiden 5 (Maakunnan saavutettavuuden parantaminen) ja 6 (Liiton 
edunvalvonnan jämäköittäminen) osalta Evijärven kunnanhallitus korostaa kantatien 
63 kasvavaa liikenteellistä merkitystä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnalli-
sessa liikenteessä. Kantatie 63 on merkittävä väylä maakunnan sisäisessä ja maa-
kuntien välisessä liikenteessä niin henkilöauto- kuin raskaassa liikenteessä. Kanta-
tiellä 63 on merkittävä vaikutus elinkeinoelämälle, tien kautta kulkee mm. lyhin yhteys 
välillä Seinäjoki-Oulu ja sen liikennevirrat ovat jatkuvassa kasvussa. Myös kantatiellä 
kulkevan raskaan liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja turvallisuuden lisääminen on 
tärkeää. Maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti tulee varmistaa, että kantatien 63 tie-
osa Evijärvi (Ina)- Kaustinen suunnitellaan ja peruskorjataan vähintään kantatieta-
soiseksi mahdollisimman nopeasti lähivuosina.  
 
Myös kantateiden 63 ja 68 risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi on maakunnallisesti merkittävä asia.  
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Kantatie 63 välille Evijärvi (Ina) - Kaustinen tehtävä pääsuuntaselvitys sekä kantatei-
den 63 ja 68 risteyksen kiertoliittymän tiesuunnitelma ovat valmistumassa. Sekä maa-
kunnan saavutettavuuden, että jämäkän edunvalvonnan kannalta Etelä-Pohjanmaan 
liiton rooli rahoituksen saamiseksi hankkeiden rakentumisen varmistamiseksi on en-
siarvoisen tärkeää. 
 
Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan liiton talous-
arvioehdotuksesta vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2022–2024. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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208 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTASTRATEGIAAN JA 
MAAKUNTAOHJELMAN YMPÄRISTÖSELOSTUKSEEN 

Khall § 208 
1.11.2021  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala ja ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen (ym-

päristöselostus osio) 

 
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää 29.9.2021 saapuneella sähköpostilla lausuntoa Etelä-
Pohjanmaan maakuntastrategiasta ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta: 
 
”Huomisen lakeus -maakuntastrategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaisu, joka 
määrittelee maakunnan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2050 saakka (=maa-
kuntasuunnitelma). Se sisältää myös maakunnan kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet 
vuosille 2022-2025 (=maakuntaohjelma). Osana Euroopan unionin alue- ja rakenne-
politiikan toimeenpanoa asiakirja määrittää myös älykkään erikoistumisen painotuksia 
ja valintoja, jotka edistävät elinkeinoelämän uudistumista.  
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kolmesta kehittämiskokonaisuudesta: 
Vakaa ja vilkas, Älykäs ja taitava sekä Joustava ja kestävä. Luonnokseen sisältyy la-
kisääteinen maakuntaohjelmaosion arvioituja vaikutuksia kuvaava ympäristöselostus. 
Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa ja maakuntaohjelmaosion ympäristöselos-
tusta on valmisteltu tammikuusta 2020 lähtien. Luonnos on muotoutunut skenaario-
työn, työryhmätyöskentelyn, aluekierroksen, evästyskeskustelujen sekä lukuisten alu-
eellisten, maakunnallisten, kansallisten ja EU-ohjelmine pohjalta. Maakuntaohjelma 
on tarkoitus valmistella hyväksyttäväksi maakuntavaltuuston kokouksessa joulu-
kuussa 2021.” 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää luonnoksesta lausuntoa ja toivoo näkemyksiä erityi-
sesti strategisista valinnoista ja esitettyjen toimenpiteiden osuvuudesta. Palaute koko 
asiakirjaa koskien on tervetullutta, mutta erityisesti liitto pyytää näkemyksiä maakun-
taohjelmaosuudesta. Lisäksi liitto pyytää tarvittaessa kiinnittämään huomiota myös 
strategialuonnokseen sisältyvään lakisääteiseen ympäristövaikutusten arviointiin. 
Strategiaan tulee vielä joitakin täydennyksiä. 
 
Lausuntopyyntö oheismateriaalina. Maakuntastrategialuonnos, luonnoksen yhteen-
veto ja ympäristöselostus löytyvät Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivuilta osoit-
teesta www.epliitto.fi/aluekehitys/maakuntasuunnitelma-ja-ohjelma/ 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää osoittamaan lausunnon osoitteeseen kirjaamo@etela-
pohjanmaa.fi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus esittää kannanottonaan Etelä-
Pohjanmaan liitolle seuraavaa: 
 
Maakuntasuunnitelman laadinnalle asetettuja tavoitteita ja lähtökohtia sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävästä maakunnasta vuonna 2050 voi pitää hyvinä. 
 
Maakuntaohjelmassa valitut älykkään erikoistumisen valinnat perustuvat yritysten 
vahvuusaloihin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin, kansainvälisen tason osaamiseen 
sekä koulutus- ja tutkimustoimintaan. 
 

http://www.epliitto.fi/aluekehitys/maakuntasuunnitelma-ja-ohjelma/
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Väestöennusteisiin viitaten ennustetaan keskuskaupungin ja muun maakunnan väli-
sen polarisaation vahvistuvan. Yhteiskunnallisesti olisi sosiaalisesti ja taloudellisesti 
perusteltua pyrkiä myös maakunnallisesti estämään tätä kehitystä ja toisaalta edistä-
mään päätöksenteossa maakunnan reuna-alueiden kehitystä. Tässä työssä maakun-
nan liitolla ja tulevalla Hyvinvointialueella on keskeinen asema. 
 
Kestävän väestörakenteen edistämiseen on mainittu yhtenä tavoitteena varmistaa 
mahdollisuus tehdä töitä, opiskella ja käyttää palveluja lähellä. Tähän liittyvä konk-
reettinen esitys on kehittää lähipalveluita kaupunginosissa, taajamissa ja maaseu-
dulla. Tämä linjaus on hyvin tervetullut ja sen toteuttamista odotetaan myös tulevalta 
Hyvinvointialueelta, jotta varmistetaan yhtäläiset edellytykset hyvälle elämälle koko 
maakunnassa – myös reuna-alueilla. Monipaikkaisen asumisen mahdollisuuksien sel-
vittäminen on myös tärkeää.  
 
Sujuvan ja saavutettavan arjen yksi keskeinen asia on taata laadukkaat ja sujuvat lii-
kenneyhteydet maakunnassa kaikille maakunnan asukkaille. Maakuntaohjelmassa 
tulisi huomioida enemmän myös maakunnan pohjoisen alueen tiestön merkitystä. 
Kantateiden 63 ja 68 kautta maakunnan tavara- ja muusta liikenteestä suuntautuu 
merkittävä osuus pohjoiseen Ouluun ja rannikolle Pietarsaareen. Näitä väyliä paran-
tamalla voidaan toteuttaa niin ekologisia, elinkeinollisia kuin taloudellisiakin tavoitteita 
ml kansainvälistymisen.  
 
Kannatettava on maakuntaohjelman kirjaus digitaalisesta opetuksesta ja paikkariip-
pumattomuudesta ja näköala alueellisesti tasapuolisen koulutustarjonnan säilyttämi-
sestä. Tämä tavoite on maakunnan reuna-alueiden osalta erityisen tärkeä ja tulevai-
suudessa kaikkien maakunnallistenkin toimijoiden tunnistettava asia. 
 
Työvoiman saanti tulevaisuudessa on haaste ja sen eteen on työskenneltävä koko 
maakunnan tasolla. Olennaista on integroida nuoriso entistä paremmin maakuntaan 
ja toisaalta on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa. Ohjelman maininta maahan-
muuttajien alueelle asettautumisen edistämisestä on perusteltua. 
 
Maakuntaohjelman tavoite kehittää Epanetin seuraavaa vaihetta siten, että vahviste-
taan maakunnassa toimivia tutkimusryhmiä ja niiden laadukasta tutkimusta yhteys-
työssä pääkampusten kanssa on myös hyvä. Olennaista on, että tutkimustyön tulok-
set tulevat koko maakunnan ja sen elinkeinoelämän hyväksi. 

 
Ympäristöselostus –osiosta: 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 luonnoksessa on huomioitu tule-
vaisuuden kannalta elintärkeät koko maakuntaa koskettavat teemat: ilmastonmuutok-
sen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vesistöjen suojelu sekä 
kunnostaminen. 
 
Ilmastoviisas Etelä-Pohjanmaa (Smart lakeus) on yksi Etelä-Pohjanmaan maakunta-
ohjelma 2022-2025 strategisista tavoitteista. Lisääntyvällä tuulivoimalla on maisemal-
listen vaikutusten lisäksi vaikutusta linnustolle tärkeisiin pesimäalueisiin sekä suoria 
ja epäsuoria vaikutuksia kerääntymisalueisiin ja lentoreitteihin. Tuulivoiman sijoittami-
sessa tulisi siten huomioida tuulivoima-alueiden ylikunnalliset yhteisvaikutukset. Tur-
vetuotannon vähenemisen seurauksena entisten turvetuotantoalueiden jälkikäyttö-
muotojen ja jälkihoitovaiheen kokonaisvaikutukset eivät jakaudu tasaisesti koko maa-
kunnassa. Näin ollen turvetuotannon vähenemisessä ilmenee kunta ja aluekohtaisia 
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vesistö-, monimuotoisuus- ja ilmastovaikutuksia, joilla on suorien ekologisten vaiku-
tusten lisäksi suoria sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Yleisesti ekologisen siirty-
män vaiheessa tuleekin tunnistaa alueet, joissa kaivataan erityistä tukea siirtymän 
toteuttamiseksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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209 § LAUSUNNON / VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 
20708/03.04.04.04.23/2021 

Tekla § 57 
25.10.2021 Valmistelija vs. ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen  
 

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt 26.7.2021 (dnro 20708/2021) Evijärven teknistä 
lautakuntaa antamaan lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) mukaisen 
lausunnon Evijärven teknisen lautakunnan päätöksestä 6.5.2021/3.5.2021 tehtyyn 
valitukseen. Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö valituksineen on nähtävillä kokouk-
sessa. Vastineen toimittamiselle on pyynnöstä saatu lisäaikaa 29.10.2021 saakka.   
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 42§ ensimmäisen mom. mukaan 
päätöksen tehneen viranomaisen on hallintotuomioistuimen pyynnöstä annettava se-
lostuksensa asiasta, vastattava oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja 
niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä. Yksityiskohtainen perus-
telu muutoksenhakijan esittämään valitukseen on esityslistan liitteenä 1. 
 
Muutoksenhakija esittää hallinto-oikeudelle, että Evijärven kunnan teknisen lautakun-
nan tekemä 3.5.2021 24 § päätös (annettu julkipanon jälkeen 6.5.2021) ympäristön-
suojelulain ja maa-aineslain mukainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottamiselle, lou-
hinnalle ja murskaukselle, Tapio Pahkakangas Oy, on kumottava. Lisäksi muutoksen-
hakija esittää hallinto-oikeudelle toimittamassa täydennyksessä murskaustoiminnan 
keskeytettäväksi.  
 
Perusteluina yhteisluvan kumoamiseksi muutoksenhakija vetoaa kulkuoikeuteen kiin-
teistölle 52-401-1-277 ja epäselvyyteen kiinteistön omistussuhteessa. Muutoksenha-
kija tuo esille valituksessaan myös korjausvaatimuksen lautakunnan teksteihin, joissa 
on ollut kirjoitusvirhe.  

 
 

vs. ympäristösihteerin ehdotus: Evijärven kunnan tekninen lautakunta toteaa Vaa-
san hallinto-oikeudelle esitetyn valituksen johdosta seuraavaa: 
 
Maa-aineslain (555/1981) 6§ mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos 
asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole 
ristiriidassa maa-aineislain (555/1981) 3§ säädettyjen rajoitusten kanssa. Ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) 48§ toisen mom. mukaan ympäristölupa on myönnettävä, 
jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset. Lisäksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 48§ mukaisesti: Lupaviran-
omaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet.   
 
Tapio Pahkakangas Oy:lle on myönnetty ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mu-
kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottamiselle, louhinnalle ja murskaukselle, koska 
lupaharkinnan perusteella on katsottu, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelu-
laissa (527/2014) 49§ tai maa-aineislaissa (555/1981) 3§ tarkoitettua haittaa tai kiel-
lettyä seurausta. Tällöin lupa on myönnettävä. Luvan myöntämisessä on huomioitu 
asiaan kohdistuneet lausunnot, muistutukset ja mielipiteet. Muutoksenhakijan lupaha-
kemukseen esittämä muistutus on asianmukaisesti huomioitu myönnetyn yhteisluvan 
lupamääräyksissä nro 1. ja 17. 
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Evijärven kunnan tekninen lautakunta toimii päätöksenteossa kiinteistörekisterissä 
olevien ominaisuustietojen pohjalta, kiinteistörekisteriä ylläpitää kiinteistörekisterilain 
(392/1985) 5§ mukaisesti Maanmittauslaitos. Kiinteistörekisterissä olevat mahdolliset 
virheelliset tiedot kuuluvat täten Maanmittauslaitokselle.  
 
Evijärven teknisen lautakunnan käsittelyssä 03.05.2021 24 § on ilmennyt kirjoitus-
virhe, joka on hallintolain 51§ perusteella tarpeen korjata toimielimen päätöksellä. 
Huolimatta ilmenneestä kirjoitusvirheestä, on lupamääräyksissä huomioitu muistutuk-
sessa vaaditut nimenomaisesti kiinteistöä 52-401-0001-0277 koskevat vaateet. Kirjoi-
tusvirheellä ei ole ollut asian ratkaisun osalta olennaista vaikutusta lopputulokseen, ja 
tämän perusteella ei ole tarpeellista käsitellä asiaa uudelleen. 
 
Evijärven kunnan tekninen lautakunta ei ole toimivaltainen viranomainen yksityistie-
asioissa, eikä vastaa tietoimituksista.  
 
Valituksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista tosiasiallista seikkaa, jonka perus-
teella teknisen lautakunnan 6.5.2021 (3.5.2021 24§) päätös olisi lainvastainen. Vali-
tus tulee hylätä perusteettomana. Yksityiskohtaiset perustelut muutoksenhakijan esit-
tämään valitukseen lähetään lausunnon liitteessä 1. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti  
 
Miia Pahkakangas (intressijäävi) jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.06–
18.13. Pöytäkirjanpitäjänä käsittelyn aikana toimi kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen 044-3699 446 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
Khall § 209 
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaasan Hallinto-oikeus on 26.7.2021 kirjeessään varannut Evijärven kunnalle tilai-
suuden antaa kirjallinen vastine Evijärven teknisen lautakunnan päätöksestä 
6.5.2021/3.5.2021 tehtyyn valitukseen. 
 
Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 25.10.2021 § 57. Teknisen lautakunnan yksi-
tyiskohtaiset perustelut valitukseen ovat oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan lausuntoon ja 
ilmoittaa Vaasan Hallinto-oikeudelle, että ei anna asiasta omaa vastinettaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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210 § YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 89 §:N MUKAINEN ALOITE OY ALHOLMENS 
KRAFT AB:N NIIVILÄNNIITYN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN 
MUUTTAMISEKSI, EVIJÄRVI JA LAPPAJÄRVI 

Khall § 210 
1.11.2021 Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen 
 

Niivilänniityn turvetuotantoalue sijaitsee Evijärven ja Lappajärven kuntien rajalla. Oy 
Alholmens Kraft Ab:lle on myönnetty ympäristölupa 19.4.2007 Länsi-Suomen ympä-
ristölupaviraston toimesta turvetuotantoon 62,2 hehtaarille Niivilänniityn alueella. Ym-
päristölupapäätös on pysytetty Vaasan hallinto-oikeuden 23.6.2008 päätöksellä ja 
Korkeimman hallinto-oikeuden 11.11.2008 antamalla päätöksellä. Lisäksi alueen 
päästötarkkailua koskevat määräykset on päivitetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-
toviraston toimesta 27.8.2020. 
 
Niivilänniityn vedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, las-
keutusaltaiden ja pintavalutuskentän kautta edelleen laskuojan kautta Kirsinpäkkiin ja 
tästä edelleen Evijärven Kniivilänlahteen.  
 
Valvontaviranomainen valvoo ympäristölupia säännöllisesti, ja arvioi luvan tarpeen 
muuttamista ympäristönsuojelulain 527/2014 89§ mukaisesti. Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen arvion mukaan Niivilänniityn turvetuotantoalueelta on vuosien 2019 
ja 2020 tarkkailutulosten perusteella alkanut purkautua happamia vesiä, jotka tulos-
ten perusteella johtuvat happamista sulfaattimaista. Syksyn 2020 mittaustulosten ja 
8.10.2020 päästö- ja vesistötarkkailutulosten perusteella alueelta lähtevillä happa-
milla vesillä on vaikutusta Kirsinpäkin vedenlaatuun ja happamuudentorjuntatoimille 
on tarvetta.  

 
Oy Alholmens Kraft Ab on esittänyt pH- ja sähkönjohtavuusmittausten perusteella 
happamuuden torjuntatoimiksi kalkkikivestä rakennettavaa kalkkipatoa ennen pinta-
valutuskentän purkupistettä. Lisäksi on esitetty, että kalkitaan hienjakoiset kokooja-
ojasta kaivetut massat, maalevityspaikat ja tietyt valitut sarkaojat. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää Alholmens Kraftin esittämiä toimia hyvinä, mut-
tei todennäköisesti yksistään riittävinä toimenpiteinä happamuuden torjuntaan. Etelä-
pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt seuraavan aloitteen luvan muuttamisesta: 

 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Niivilänniityn 
ympäristölupaa on tarve muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n kohdan 1 
perusteella. Kyseessä ei kuitenkaan ole toiminnan olennainen muutos. 
Niivilänniityn ympäristöluvasta puuttuvat velvoitteet happamien sulfaatti-
maiden esiintymisen selvittämisestä sekä happamien päästöjen ehkäi-
semisestä. Niivilänniityn osalta ympäristölupaa (päätös nro 35/2007/4, 
LSY-2004-Y-388) tulee muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n kohdan 1 
perusteella (”toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poik-
keaa olennaisesti ennalta arvioidusta”). 
Ympäristölupaan tulee asettaa lupamääräykset happamoitumista ehkäi-
sevien toimien osalta niillä alueilla, joilla on happamoitumisriski. Happa-
moitumista ehkäisevä toimi on mm. riittävän turvekerroksen jättäminen 
kivennäismaan päälle estämään happamoitumista. Tuottajan tulee 
tehdä riittäviä happamuuden torjuntatoimenpiteitä, jotta vesistöön joh-
dettava vesi ei aiheuta hapanta kuormitusta.  
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Lausunnon laatimiseen on osallistunut erikoistutkija Anssi Teppo ja joh-
tava vesitalousasiantuntija Jukka Pakkala vesienhoitoryhmästä. 

LSSAVI:n lausuntopyyntö on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausua seuraavaa: 

 
Evijärven Kniivilänlahti, johon Niivilänniityn turvetuotantoalueen kuormitus lopulta 
kohdistuu, on matala noin metrin syvyinen vesialue. Kniivilänlahden vedenlaatu on 
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n (2020) tekemän selvityksen mukaan keskimäärin 
koko Evijärven heikointa ja vesi muita alueita selvästi ruskeampaa ja humuspitoisem-
paa sekä pääosin myös ravinnepitoisempaa. Hernesniemi (2013) on selvittänyt Evi-
järven Kniivilänlahden puhdistus- ja rahoitusvaihtoehtoja ja toteaa Kniivilänlahtea 
kunnostetun joka vuosikymmenen aikana 1970-luvulta alkaen. Pohjanmaan vesi ja 
ympäristö ry:n (2017) tuottaman Kirsinpäkin ja Mustapäkin toimenpidesuunnitelman 
mukaan Kirsinpäkin tulevalla ravinnekuormituksella on suoraa vaikusta Kniivilänlah-
den suurimpaan ongelmaan, rehevöitymiseen. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n 
(2017) mukaan vesiensuojelulliset toimenpiteet tulisi kohdistaa ensisijaisesti toimi-
malla päästöjen syntypaikoissa. 

 
Evijärven kunta tekee suoraan aktiivista vesiensuojelutyötä Evijärven kunnostushank-
keen (KOHO) myötä. Evijärven kunta on hallinnoinut ja toteuttanut Evijärven veden-
laadun parantamiseksi tarkoitettua KOHO-hanketta vuosina 2016-2021, ja hankkeelle 
on edelleen kunnan taloussuunnitelmiin vuosille 2022-2023 varattuna 50 000 euron 
vuotuinen määräraha. Lisäksi KOHO-hanketta on tuettu toimikausittain 50 000- 
60 000 euron suuruisilla harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla.   
 
Kunnan myöntämissä ympäristöluvissa alueen ympäristöluvanvaraisilta toimijoilta, 
kuten turkistarhoilta ja muilta eläinsuojilta, vaaditaan toimenpiteitä vesistöjen kuormi-
tuksen hillitsemiseksi. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö hyväksyivät 18.3.2011 strate-
gian happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi vuoteen 2020 
mennessä. Kuten strategiassa todettu, happamien sulfaattimaiden aiheuttamien hait-
tojen vähentäminen on tärkeää, sillä riittävät toimenpiteet ovat edellytyksenä vesistö-
jen hyvän tilan saavuttamiselle. Strategialla on tavoiteltu vaikutusta, jossa happamien 
sulfaattimaiden aiheuttama happamuus- ja metallikuormitus saadaan vähenemään 
niin, että vesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila on saavutettavissa vuoteen 2027 
mennessä. Näin ollen on perusteltua katsoa, että työtä happamien sulfaattimaiden 
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi jatketaan pitkällä aikavälillä myös strategian 
julkaisun jälkeen. 
 
Edellä esille tuotujen seikkojen perusteella Evijärven kunta katsoo, että Etelä-pohjan-
maan ELY-keskuksen tekemä aloite Oy Alholmens Kraft Ab:n Niivilänniityn turvetuo-
tantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi on perusteltua vesistöön aiheutuvan kuor-
mituksen vähentämiseksi.  
 
Lausuntopyyntö on oheismateriaalina. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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211 § EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN KÄSITTELEMINEN LUOTTAMUSELIMISSÄ – 
OPAS 

Khall § 211 
1.11.201 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on kunta-alan toimijoiden yhteistyöelin, joka 
edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työ-
paikoilla. 
 
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä haluaa kiinnittää uusien valtuustojen huomiota 
rooliinsa työnantajan edustajana sekä siitä seuraaviin vastuisiin sekä mielikuvaan, 
mikä välittyy kunnasta kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä esimerkiksi päätöksente-
kokulttuurin myötä. 
 
Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä – oppaan tavoitteena on 
auttaa tunnistamaan epäasiallista kohtelua ja selkeyttää epäasialliseen kohteluun 
puuttumisen periaatteita. 
 
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on lähettänyt kunnille ”epäasiallisen käytöksen 
käsitteleminen luottamuselimissä”- oppaan.  Sen pdf-version ja PowerPoint.- esityk-
sen voi ladata Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta, ttk.fi/kaytosopas. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja välittää tie-
don edelleen kunnanvaltuustolle sekä tekniselle- ja sivistyslautakunnalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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212 § EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS   

Khall § 212 
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Evijärven kunta on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry:n jäsen. Evijärven kun-
taosuus kustannuksista oli 3 406 € vuonna 2021. Kunnanhallitus on myöntänyt Etelä-
Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin 
jatkorahoitusta vuosina 2019–2021. 
 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys esittää kirjeellään 30.9.2021 seuraavaa: 
1) Vuodelle 2022 kuntaosuus 3 321 euroa 
TAI 
2) Vuosille 2022-2024 eli kolmelle tulevalle vuodelle, kuntaosuutena on 
3 321 euroa per vuosi. 
 
Kuntien rahoitusosuudet on määritelty asukaslukujen perusteella. Isokyrön liittyminen 
Etelä-Pohjanmaan maakuntaan on huomioitu kuntarahoitusosuuden määrittelyssä. 
Tämä laskee muiden kuntien rahoitusosuutta Epanet-koordinaatiosta verrattuna vuo-
teen 2021, koska Epanet-koordinaation vuosibudjetti säilyy samana kuin aikaisem-
pina vuosina. Kunkin vuoden rahoitusosuus laskutetaan kummassakin vaihtoehdossa 
kahdessa erässä kalenterivuoden aikana. Epanet-koordinaation vuosibudjetti on 
265.000 euroa. Vuosibudjetti on ollut sama jo useita vuosia ja se pysyy samana vuo-
det 2022-2024. 
 
Epanet eli Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto on keskeinen alueellisen korkea-
koulutoiminnan toimintamalli. Epanet-verkoston päätavoite on nostaa osaamisen ta-
soa Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön 
vuorovaikutusta. Epanet-verkostolla on aikaansaatu vaikuttavaa tutkimus- ja tuoteke-
hitystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla ja sitä kautta parannettua yritysten kilpailukykyä ja 
lisätty alueen väestön hyvinvointia.   
 
Epanet-koordinaatiossa tehtävän työn tavoitteena on: 
1. Kehittää uusia menetelmiä ja tapoja tutkimustiedon välitykseen ja työelämäyhteis-
työhön sekä toteuttaa niitä yhdessä muiden alueen toimijoiden 
kanssa. 
2. Varmistaa tutkimustoiminnan kehittyminen Etelä-Pohjanmaalla kokoamalla 
ja koordinoimalla Epanet-tutkimusryhmien johtajien (professorit, 
tutkimusjohtajat, tutkimuspäälliköt) palkkaukseen tarvittavia hankkeita. 
3) Lisätä ja monipuolistaa maakunnan elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden sekä 
yliopistomaailman välistä vuorovaikutusta, tutkimustiedon hyödyntämistä ja työelä-
mäyhteistyötä. 
4) Varmistaa tutkimustoiminnan tavoitteellinen ja tuloksekas kehittyminen Etelä-Poh-
janmaalla. 
 
Rahoitusanomus, kuntarahoitusosuudet ja koordinaation toteutus ovat oheismateriaa-
lina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu-
yhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 3 321 eu-
roa /vuosi ajalle 2022-2024.  
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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213 § ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2022 

Khall § 213 
1.11.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2022 äitienpäivä-
kunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Poh-
janmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden 2022 enimmäiskiintiö 
Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin saajaa. 
 
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vii-
meistään 5.11.2021. 
 
Kunnan verkkosivulla on julkaistu kuulutus äitienpäivän kunniamerkkien hakemisesta. 
 
Hallitukselle toimitetaan oheismateriaalina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
kirje asiasta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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214 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 214    
1.11.2021 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
Tekninen lautakunta 27.9.2021 ja 25.10.2021 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 99 Asuntopäätös 
 100 Asuntopäätös 
 101 Asuntopäätös 
 102 Asuntopäätös 
 103 Tarjouksen hyväksyminen 

  
 Sivistystoimenjohtaja: 

 Päätökset §:t 
 338 Tietokoneen hankinta 
 382 Eron myöntäminen 
 416 Oppilaan koulukuljetuksen järjestäminen 
  

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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215 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 215 
1.11.2021   

1. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1633504788225.pdf 
2. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1633505232247.pdf 
3. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1633509044170.pdf 
4. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1633633683265.pdf 
5. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1633696540844.pdf 
6. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1634300499913.pdf 
7. 052.kvp_kiinteistonluovutusilmoitus.000000115853.pdf 
8. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1635428804478-1 
9. 599_052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1635336753641 
10. 2N Yhtymähallituksen Ptk 12.10.2021, allekirjoitettu 25.10.2021.pdf 
11. Vimpelin kunta Ote pöytäkirjasta Liite_1_Kunnanhallitus_11.10.2021_287_Epanet- 
korkeakouluverkosto_k 14.10.2021.PDF 
12. Kauhavan kaupunki KVAL 4.10.2021 OTE §98, 7.10.2021.pdf 
13. Kauhavan Maaseutuhallinto, maatalouden rahavirrat Kauhava_ym_2020, 
12.10.2021.pptx 
14. 440_052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1633505099339.pdf 
15. Elintarvikekehitys_10_tukiryhmä_MEMO_06102021 11.10.2021.pdf 
16. ELINTARVIKEKEHITYS_YHTEENVETO_KAUSI_3_RAP_9 4.10.2021.pdf 
17. EP_n Liitto Lausuntopyyntö_allekirjoitettu 29.9.2021.pdf 
18. EP_n Liitto Liite_1_Lausuntopyyntö_jäsenkunnille_talousarvio_2022 1.10.2021.pdf 
19. EP_N Liitto Liite_2_Etelä-Pohjanmaan_liiton_talousarvioehdotus_ja_toiminta 
suunni 1.10.2021.pdf 
20. EP_n Liitto maakuntahallitus_esityslista_25.10.2021_09_00_(ilman_liit 
teita)_135927.pdf 
21. EP_n Liitto maakuntavaltuusto_poytakirja_11.10.2021_(allekirjoitettu)_135702.pdf 
22. Vaasan Hallinto-oikeus, ilmoitus päätöksestä Dnro 00178/20/2299. 20.10.2021 
23. Vaasan Hallinto-oikeus, ilmoitus päätöksestä Dnro 00664/20/2299. 25.10.2021 
24. EPOELY ote jätehuoltorekisteristä Mäkelä Tapani_Evijärvi_14.10.2021.pdf 
25. EPOELY Pääsuuntaselvitys_linjaus_01102021 (002) 5.10.2021.jpg 
26. EPOELY päivitys jätehuoltorekisteristä Pietilän maatila_Hannu Pietilä_Matti Pie 
tilä_Evijärvi_25.10.2021.pdf 
27. EPOELY Tiedote4_Kt63_Ina-Kaustinen_PSS_  5.10.2021.docx 
28. EPOELY VESIHUOLLON TILANNEKUVA SYYSKUU 2021 8.10.2021.pdf 
29. EPSHP Jäsenkunnille_ tammi-syyskuu 22.10.2021.pdf 
30. EPSHP Tiedote_Nyrkki_18102021_.pdf 
31. EPSHP Tiedote_Nyrkki_25102021.docx 
32. EPSHP Tiedote_Nyrkki11102021.pdf 
33. EPSHP Tiedote_Nyrkki04102021 4.10.2021.docx 
34. LSSAVI Äitienpäivän kunniamerkit Lähetekirje v. 2022 5.10.2021.pdf 
35. LSSAVI Ilmoitus kuuluttamisesta 17031_2020 8.10.2021.pdf 
36. LSSAVI Lausuntopyyntö_viranomaiset_Evijärvi 8.10.2021.pdf 
37. Metsäkeskus FI_Metsankayttoilmoitus_2021-10-07_16-07-10 7.10.2021.pdf 
38. MML Kokouskutsu, 24.11.2021_ARKKI_42436922 21.10.2021.pdf 
39. MML Kokouskutsu, 24.11.2021_ARKKI_42437100 21.10.2021.pdf 
40. Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja 23.9.2021, 13.101.2021.pdf 
41. MML Kokouskutsu, 23.10.2023_ARKKI_42478509 28.10.2021 
42. STM ~ VN_26268_2021-STM-1 Ohjauskirje rokotuskattavuus 18.10 2018165_1_0   
21.10.2021.pdf 
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43. STM Final Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma lokakuu 2021  
13.10.2021.pdf 
44. STM Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen muistio alueellisen epidemiatilanteen ar 
vioinnista ja rajoitustoimien tarpeesta 15.10.2021.pdf 
45. VL Verohallinto Verovuoden 2020 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkis 
ten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille 7.10.2021.txt 
46. VN_25050_2021-OM-Valtioneuvosto Kirje kunnille kuntien kielellistä asemaa  
2023-2032 koskevan asetuksen valmistelusta ja liitteet 7.10.2021.pdf 
47. VN_25954_2021-OKM-1Ministereiden Kurvinen ja Paatero yhteiskirje nuorten  
osallisuudesta sote-uudistuksessa ja liitteet 25.10.2021.pdf 
 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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216 § MUUT ASIAT 

Khall § 216  
1.11.2021 
 

1. Valtuuston kokous 8.11.2021 
2. Kh:n kokous 22.11.2021 
3. Kh:n kokous Ekorosk oy:llä 13.12.2021 
4. Kuntayhtymien johtajat kunnanhallituksen kokouksissa 
5. Evästys keskusteluun Sillankorvan leirintäalueen yrittäjän kanssa 
6. Työllisyystilanne ja nettomuuttotilasto, tiedottaminen ja kampanjointi hyvästä tilan-

teesta 
7. Hallinto-oikeuden päätökset 
8. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 6.12.2021 
9. Luottamushenkilön rooli päätöksenteossa 
10. Ympäristölupien ehtojen valvonta 
11. Päätösehdotusten kirjaaminen esityslistavaiheessa 
12. Kunnan saatavien seuranta 
13. Kunnanjohtajan kehityskeskustelu 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 197-203, 205, 207 – 211, 213 - 216 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 204, 206, 212 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500 EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät: 204, 206, 212 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

 Muu valitusviranomainen,                                   Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

                                             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

 
 
 
 
 


